
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “มะขามเปรี้ยว สินค้าทางเลือกทดแทนการปลูกข้าวในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม จ.หนองบัวล าภู” 

ออกอากาศ วันพุธ ท่ี 12 มิถุนายน 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันน้ีน าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง มะขามเปรี้ยว สินค้าทางเลือกทดแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่
เหมาะสม จ.หนองบัวล าภู ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri - Map) พบว่า ปีเพาะปลูก 2560/61 จังหวัดหนองบัวล าภู มีพื้นที่ปลูกข้าวจ านวน 647,685 ไร่ โดยเป็น
พื้นที่เหมาะสมมาก (S1) จ านวน 2,436 ไร่ เหมาะสมปานกลาง (S2) จ านวน  356,239  ไร่  และพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) 
จ านวน 125,084 ไร่ และไม่เหมาะสม (N) จ านวน 163,926 ไร่  

ส าหรับต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จังหวัดหนองบัวล าภู 
พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,469 บาท/ไร่ ขาดทุนสุทธิเฉลี่ย 1,004 บาท/ไร่  และจากการวิเคราะห์การผลิต
สินค้าเกษตรทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม พบว่า มะขามเปรี้ยวเป็นอีกหนึ่งสินค้า
เกษตรทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งพันธ์ุที่เป็นที่นิยมปลูก คือ มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักยักษ์ หรือ มะขามเปรี้ยวยักษ์ พื้นที่ปลูกส่วน
ใหญ่อยู่ในอ าเภอนาวัง อ าเภอศรีบุญเรือง และอ าเภอนากลาง  โดยการผลิตมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูปของมะขามสุกแกะเมล็ด 
หรือ มะขามเปียก มีต้นทุนเฉลี่ย 5,698 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนสุทธิ 2,395 บาท/ไร่  โดยเริ่มให้ผลตอบแทนในปีที่ 3 และ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว 

ทั้งนี้ มะขามเปรี้ยวยักษ์ เป็นผลไม้เขตร้อนที่เติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ราบจนถึงบนภูเขาสูง สามารถปลูกได้ในทุก
สภาพดินทนแล้ง ให้ผลผลิตดก ฝักใหญ่เนื้อหนาน้ าหนักดี มีรสเปรี้ยวสูง ซึ่งฝักมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่มาบริโภค  มีทั้งเป็น
มะขามฝักสด มะขามเปียกเพื่อใช้ประกอบอาหาร และสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น มะขามแช่อิ่ม 
มะขามลอยแก้ว มะขามกวน ลูกอมมะขาม สบู่อาบน้ า และเครื่องส าอาง เป็นต้น 

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) กล่าวว่า 
มะขามเปรี้ยวยักษ์จังหวัดหนองบัวล าภู จะมีพ่อค้ามารับซื้อเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปส่งออกไปจ าหน่ายทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเกษตรกรสามารถจ าหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูปของมะขามฝักสดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมในราคา 15 
บาท/กิโลกรัม และเกษตรกรสามารถน ามะขามสุกแกะเมล็ด หรือมะขามเปียก มาจ าหน่ายในตลาดท้องถ่ิน ราคา 35 - 40 
บาท/กิโลกรัม หรือแปรรูปเป็นมะขามยักษ์แช่อิ่ม เพื่อจ าหน่ายในราคา 100 บาท/กิโลกรัม นอกจากนี้ เมล็ดมะขามเปรี้ยว
ยักษ์ยังสามารถน าไปจ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อน าไปแปรรูปเป็นแคปซูลยา และสียอมผ้า   

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล าภู ยังต้องการความรู้ในด้านการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม
เปรี้ยวยักษ์ และการจัดท ามาตรฐานสินค้า เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน และความสะอาดปลอดภัย ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การสร้างแบรนด์  พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป  ส าหรับเกษตรกรจังหวัด

02-5798511 



 

หนองบัวล าภู ที่สนใจการปลูกมะขามเปรี้ยว สามารถขอเข้ารับการอบรมภายใต้การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไม้ผลของจังหวัดหนองบัวล าภู ได้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู โทร 0 4231 2045 หรือ 0 4231 3301 

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,780 บาท สปัดาห์ก่อน 15,747 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 7,826 บาท สปัดาหก์่อน 7,793 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.67 บาท สัปดาห์ก่อน 7.65 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.78 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาหก์่อน 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สปัดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกแหง้ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.41 บาท สัปดาหก์่อน 47.22 บาท 

ถ่ัวลิสงทัง้เปลอืกสด  สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.85 บาท สัปดาหก์่อน 29.10 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท สัปดาห์ก่อน 19.31 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สปัดาห์นีไ้มม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาลม์ทั้งทะลาย สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.27 บาท  สัปดาห์กอ่น 2.04 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.72 บาท สัปดาหก์่อน 1.76 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.91 บาท สัปดาห์ก่อน 4.95 บาท 

ฝ้าย 

สปัดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 



 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,666 บาท สปัดาหก์่อน 1,653 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,333 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 853 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาห์กอ่น 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.19 บาท  สัปดาหก์่อน 6.84 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.61 บาท  สปัดาห์ก่อน 8.14 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.87 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.37 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.87 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.04 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.16 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.11 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.35 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.47 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 73.45 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.68 บาท  สัปดาห์ก่อน 38.94 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 283 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์ก่อน 323 บาท 

โคเนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.43 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.57 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.74 บาท สัปดาห์ก่อน 77.91 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 139.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 137.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.98 บาท  สปัดาห์ก่อน 78.57 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.19 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง มะขามเปรี้ยว สินค้าทางเลือกทดแทนการปลูก
ข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม จ.หนองบัวล าภู และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันน้ีเวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันน้ีเวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

